
 
KUESIONER DIGITAL HEALTH LITERACY FOR CITIZENS  

I. IDENTITAS RESPONDEN 

NAMA RESPONDEN (boleh 

inisial) 

:  

RT/RW 
:  

JENIS KELAMIN : 1. Pria          2. Wanita 

ALAMAT :  

TANGGAL LAHIR/UMUR :  

………………….. Tahun 

  PENDIDIKAN P R O G R A M  S T U D I 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

(sebutkan program 

studinya  misal D3 

Keperawatan) 

: 1. Tidak lulus SMA  

2. Lulus SMA  

3. Diploma/Vokasi 1 .  K e s e h a t a n                  2 .  N o n  K e s e h a t a n  

4. Sarjana/S1 1. Kesehatan                 2. Non Kesehatan 

 5. Master/S2 1. Kesehatan                 2. Non Kesehatan 

TELEPON :  

PEKERJAAN : 
  

LAMA BEKERJA 
: 

……………………………. Tahun   atau TIDAK BEKERJA 

MULAI MENGGUNAKAN 

KOMPUTER 

:  

Sejak tahun: .................. atau sudah Selama…………………tahun  

MULAI MENGGUNAKAN   
MOBILE PHONE 

:  
Sejak tahun: .................. atau sudah selama…………………tahun 

PERNAH IKUT PELATIHAN 

KOMPUTER 
: 1. Tidak,    2. Ya, selama………. jam 



  

II. DIGITAL HEALTH LITERACY FOR CITIZEN 

KETERANGAN: 

0 = Tidak bisa 4 = Mudah tanpa bantuan 

1 = Sangat sulit butuh bantuan 5 = Mudah, dapat membantu orang lain 

2 = Sulit butuh bantuan 6 = Sangat mudah jika tanpa masalah 

3 = Mudah butuh bantuan 7 = Sangat mudah, dapat mengatasi masalah 
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A DIGITAL COMPETENCIES         

1 Saya dapat meng-identifikasi kata 

kunci dan tag yang diperlukan untuk 

mencari informasi di internet 

berkaitan dengan topik yang 

diinginkan. 

        

2 Saya dapat menggunakan aplikasi 
chat yang umum digunakan (missal 
facebook, whatsapp, line, dll) untuk 
“ngobrol” dalam keseharian 

        

3 Saya dapat me-manage grup chat di 

mobile phone (e.g. Facebook 

messenger or WhatsApp, Line, 

Telegram) misalnya membuat grup, 

menambah anggota dan menghapus 

grup. 

        

4 Saya dapat menggunakan aplikasi 

chat yang umum digunakan (missal 

facebook, whatsapp, line, dll) untuk 

membagikan materi (pesan, file, 

gambar, link) kepada anggota lain 

dalam grup 

        

5 Saya dapat menggunakan dan 

menyarankan berbagai media 

strategis (FB, Hastags di instagram 

dan twitter)  untuk digunakan 

menggerakkan partisipasi 

masyarakat di lingkungan pada 

        



berbagai macam kegiatan ataupun 

topik 

6 Saya dapat me-manage dan 

menyelesaikan masalah yang timbul 

ketika menulis dan berkomunikasi 

dengan menggunakan peralatan 

digital (misal komentar yang tidak 

pantas, hoaks dll) di media sosial 

Saya. 

        

7 Saya dapat me-manage media sosial 

Saya untuk menghindari tindakan 

yang dapat merugikan reputasi data 

digital Saya ketika menggunakan 

sosial media di internet. 

        

8 Saya dapat membuat video dari 
tutorial di youtube dan Instagram 
tentang bagaimana membuat video 
singkat di tablet/mobile phone 
dengan konten kesehatan. 

        

9  Saya dapat melindungi akun sosial 

media (twitter, FB, Instagram) 

menggunakan berbagai cara ( 

password yang memadai, kontrol 

login dll) 

        

10 Saya dapat mendeteksi resiko Ketika 
menerima tweet ataupun pesan dari 
orang lain dengan profile palsu atau 
upaya phishing 

        

11 Saya dapat memilih metode yang 

paling tepat untuk melindungi data 

pribadi Saya dan orang lain (misal 

alamat, nomer telepon, dll) ketika 

berbagi konten digital di social 

media. 

        

12 Saya dapat membedakan konten 
digital yang pantas dan tidak pantas 
untuk dibagikan di social media 
sehingga privasi Saya dan orang lain 
tidak terganggu. 

        

13 Saya dapat membuat kampanye 

kesehatan berbentuk digital 

menggunakan sosial media (missal 

twitter, FB) yang dapat dibagikan 

dan digunakan oleh orang lain di 

smartphone atau tablet. 

        



14 Saya dapat meng-identifikasi 

masalah sederhana yang mungkin 

timbul ketika menggunakan 

peralatan digital serta bantuan apa 

yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

        

15 Saya dapat membuat penyesuaian di 

computer/smartphone/tablet 

missal mem-besarkan huruf agar 

dapat dibaca di layar 

        

16 Saya dapat memilih tehnologi dan 

peralatan digital yang dapat 

digunakan untuk membuat 

pengetahuan dan inovasi yang 

terdefinisi dengan baik  

        

17 Saya dapat berkolaborasi dengan 

teman untuk memahami dan 

memecahkan masalah rutin dan 

konseptual dalam penggunaan 

peralatan digital  

        

18 Saya dapat meng-evaluasi apakah 
situasi lingkungan digital yang baru 
ditemukan ketika menjelajah adalah 
sesuai 

        

B HEALTH INFORMATION LITERACY         

19 

Saya mengetahui informasi  

kesehatan apa saja yang tersedia di 

internet 

        

20 

Saya mengetahui dimana 

menemukan informasi kesehatan 

yang bermanfaat di internet 

        

21 
Internet dapat digunakan sebagai 
sumber informasi kesehatan 

        

22 
Saya mengetahui bagaimana 
menemukan informasi kesehatan 
yang bermanfaat di internet 

        

23 

Saya mengetahui bagaimana 
menggunakan internet untuk 
menjawab pertanyaan tentang 
kesehatan 

        

24 

Saya mengetahui bagaimana 
menggunakan informasi kesehatan 
yang ditemukan untuk membantu 
pekerjaan 

        

  



No Pernyataan 
Tidak 
bisa 

 

Sangat sulit 
Butuh 

bantuan  

Sulit 
Butuh 

bantuan  

Mudah 
Butuh 

bantuan 

Mudah 
Tanpa 

bantuan 

Mudah 
Dapat  

Membantu 
orang lain 

Sangat 
mudah 

Jika tanpa 
masalah 

Sangat mudah 
dapat 

mengatasi 
masalah 

0 1 2 3 4 5 6 7 

25 
Saya dapat mengevaluasi informasi 
kesehatan yang ditemukan di internet 

        

26 

Saya dapat membedakan informasi 
kesehatan yang benar dan informasi 
kesehatan yang tidak benar yang ada di 
internet 

        

 

 
 


